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Aktivitet Ansvarlig Status 
Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra 

jord eller gødning på P-

pladserne – så græsset måske 

kan vokse mere op.  

Der er mange beboer – der er 

faldet på parkering underlaget, 

skal der muligvis søges anden 

løsning.  

Stig indhenter tilbud på 

asfaltering af p-pladserne samt 

tilbud på anlægge gf-sten 

samme sted. 

Bestyrelsen bad Ove om at 

rykke Stig for priser, men intet 

skal igangsættes før 

”udhængssagen” er afsluttet. 

Der er modtaget et overslag 

på opgaven på omkring kr. 

300.000,00 ex. moms. Der 

igangsættes dog intet før hele 

tag sagen er afsluttet. 

Medejerboliger – afskrivningsregler 

Lejerboliger – regler for 

godtgørelse/slidtage 

 

 

 

Lasse Jeanette har bedt Pia Steen i 

Grønhøj om at lave et oplæg 

over de ting ved 

afskrivningsreglerne der er 

utilfredshed med. Også jf. 

tidligere møde med 3B. 

Oplægget er sendt til Olav 

Kirchhoff i 3B, den 4. 

December 2008, som lover at 

tage det med i betragtningerne. 

Olav Kirchhoff er ikke længere 

ansat i 3B. Jeanette undersøger 

efter sommerferien – hvem der 

nu er på sagen. 

Jeanette har bedt Steen finde ud 

af, hvem der har sagen i 3B.  

Jeanette har rykket Steen den 

30.10.09. Jeanette har rykket 

Steen igen den 02.02.2010. 

Det blev aftalt med Steen 

Jørgensen, at Jeanette selv tager 

fat i Per Bro Kadel, der også 

skulle have ansvaret for denne 

opgave. Jeanette har talt med 

Solveig Von Barm om 

ordningen. Jeanette har i 
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samarbejde med Kløvermarken 

bedt 3B om dialog omkring 

håndtering af medejerboligerne 

i regnskaberne. Samt 

præcisering og beskrivelser 

over, hvad medejerne selv skal 

betale i boligen. Grønhøj har 

udpeget Guy Pucill og Thomas 

Wulf – til at deltage i det udvalg 

– der i samarbejde med Dan 

Korsgaard 3B, og 

Kløvermarken, skal sætte fokus 

på medejerboligerne. 

Jeanette har den 05-04-2011 

sendt Kløvermarken og 

Grønhøjs forslag til Solveig 

Von Barm. Der afholdes 

formøde med Kløvermarken 02-

03-2011 i Grønhøjs fælleshus. 

Dagsordens forslag er sendt til 

Solvejg Von Barm. Der laves 

hvidbog, og vi indkaldes til 

møde. Vi må erkende, at der 

ikke er kommet noget ud af 

vores henvendelser til 3B, og 

vi må åbenbart afvente, at de 

får ressourcer til dette. Vi 

beder Lasse presse på. Vi har 

mange forskellige 

problemstillinger både for 

medejer- og lejere omkring 

regler for godtgørelser efter 

forbedringer/slidtage. Lasse 

undersøger flere forhold, 

herunder vurdering af 

parketgulvene i Grønhøj – 

rykker Stig for drejebog for 

medejerboliger. 

Lukning af skralderum Peter Hatting Vi har bedt Peter undersøge 

hvad det vil koste os, at få 

lukket skralde rummene, og at 

hver beboer får en nøgle. 

Jeanette har rykket Peter flere 

gange – fordi det første tilbud 

ikke indeholdt beskrivelse af 

løsningen. 

Peter blev rykket igen på 

bestyrelsesmødet 9. Februar 
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2010. Bestyrelsen ønsker også 

mere end et tilbud. 

Peter har fremsendt to tilbud nu, 

men vi synes det er for dyrt. 

Afventer derfor 

tagudhængssagens afslutning. 

 

Vi beholder aktiviteten – men 

afventer lige lidt. 

Diverse opgaver Peter/Lasse 

 

 

Fjerne kompostbeholdere – 

undtagen de 3 ved de bagerste 

skure ved Lilian, og den der står 

ved Hanne – Snarestræde 11. 

 

Tag på Fælleshus samt 

Rullegardiner i Fælles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceniveau på Grønhøjs arealer 

 

 

 

Guy/Gert 

 

 

 

 

Lasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse 

 

 

 

Vi tager lige en ekstra runde 

omkring kompostbeholdere, 

for måske at sparke gang i 

dem igen. Jeanette spørger – 

og giver besked. 

 

Vi afventer tilbud på reparation 

af FHs tag samt forslag til ny 

sol afskærmning af vinduerne. 

Vi har fået et tilbud på 

omkring kr. 48.000,00 for 

udbedring af tag og gulv i FH. 

Vi har heldigvis penge på 

kontoen til denne opgave. 

Løsningen er godkendt af 

Vandkunsten samt af 3B’s 

byggeafdeling. Igangsættes 

hurtigst muligt. 

 

Vi ønsker en debat omkring 

serviceniveauet i Grønhøj. 

Får vi hvad vi betaler for ? 

Udgivelse af ny folder til Grønhøjs 

beboere 

 

 

Guy/Gert/Thomas Der skal sendes nyhedsbrev ud 

med emner som hjemmesiden, 

kompostbeholdere, lysstofrør 

ved skralde rummene, og 

fællesspisning. 

Guy, Thomas og Gert har 

stadig udfordringen. 

Vandsparekampagne 

 

 

Gert Gert er forgangsmand på 

denne kampagne, og sætter 

sig ind i hvad vi kan gøre for 

at styrke kampagnen. 

Postkasser skal måske flyttes 

 

Lasse Det skal undersøges hvilke 

konsekvenser brev fra 

postvæsnet har. Vi vil gerne 

søge dispensation – vendes 
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med Lasse på formødet den 

06-09-2011. 

 

Ankes til trafikstyrelsen – 

måske kan vi få dispensation. 

 

 

Forsikringssag – ødelagt skrænt ved 

Skyttestræde 9. 

 

 

 

Lasse 

 

Vi forventer at forsikringen 

dækker skaden. Vi får status 

fra Lasse omkring 

renoveringen. 

Udhængssag 

 

Lasse Der mangler at blive malet en 

gavl samt fjernet en bolt fra 

stilladserne. 

 

Aktivitetsliste i Grønhøjs bestyrelse og 3B. 10. oktober 2011 


